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A Medicina Moderna 
seguindo Pasteur está 
Basicamente errônea

Gripes e resfriados também podem 
advir de emoções negativas e 

estresse?

É preocupante ver como as 
autoridades sanitárias estão 

analisando e tratando o assunto da 
suposta gripe suína, criando o que se 
chama de uma “histeria de massas”.

A cura do ser humano está 
na dependência do grau de 

interiorização que consegue alcançar, 
e a permanência nos elementos 
externos (externalização) leva à 

psicose (doença mental mais grave)

Qualquer nação que queira se 
civilizar verdadeiramente, em 

todos os sentidos, deve saber que 
o caminho do renascimento se dá 

sempre através das artes

Por Cláudia B. s. Pacheco, 
escritora e psicanalista

Por roberto Giraldo, médico 
especializado em Medicina 
Psicossomática integral

Por norberto Keppe, 
psicanalista

Por Gilbert Gambucci, pianista 
norte-americano, professor da 
escola de Línguas Millennium

Por norberto Keppe, psicanalista

www.trilogia.ws  
(11) 3032.3616

talvez uma das maiores 
comprovações da 
falha básica sobre 

os fundamentos da 
medicina reside no 

aumento assustador 
das enfermidades – 

pois o uso de agentes 
externos para curar 

uma etiologia interna 
está fadada ao desastre.

A humanidade é 
exteriorizada colocando 

a causa de toda a sua 
ansiedade e aflição no 
campo exterior, como 

nos alimentos, bebidas, 
sexo e ares poluídos, 
e jamais no mundo 

interior psicológico.

Ao ficar comprovado que 
Pasteur cometeu enorme erro, ao 
afirmar que as doenças infecciosas 
do ser humano são causadas por 
bactérias, a medicina moderna 
seguiu caminho falso.

- Parece que a medicina moder-
na vem fracassando, porque é falsa, 
tendo sido impingida pelo poder 
econômico social.

- Com qual intenção?
- Para auferir enormes lucros, 

principalmente pela venda dos me-
dicamentos.

Se tudo o que existe por si é bom, 
as bactérias e bacilos são úteis para 
a humanidade, como também são 
indispensáveis as formigas e até 
mesmo as baratas e pernilongos.

- Dr. Keppe, se o sr. afirma que 
tudo o que foi criado é bom, belo e 
verdadeiro, os vermes e bactérias 

- Eu como médico acredito que 
o maior segredo para haver saúde, 
está em controlar a homeostase do 
corpo – e não tanto a alimentação, 
medicamentos e a poluição do ar.

- Neste caso, o sr. não acredita 
muito na origem das doenças em 
micróbios.

- Parece que o poder econômi-
co dominou há muito tempo a hu-
manidade.

É impressionante verificar que 
para aumentar seus lucros, a maior 
parte dos indivíduos interessados 
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Gripe suína: um Delírio 
Pasteuriano a serviço 
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pela saúde, impeçam que os verda-
deiros cientistas realizem seu tra-
balho, em benefício do povo – e até 
mesmo para ajudar a si próprio.

- Não entendo como os alimentos 
se transformam em corpo humano.

- O  sr. pensa que o alimento é 
que produz energia, e não que ele 
apenas a carrega.

- Agora entendo que a função 
dos alimentos é de transportar a 
energia.

De fato, a mesma energia que 
faz o alimento, produz também os 
animais, os seres humanos, e até os 
anjos – chegamos à compreensão 
que a energia é uma só, com várias 
intensidades, que através da resso-
nância cria tudo o que existe – na 
realidade, é a energia (divina) que 
faz tudo, pela combinação dos dois 
fatores: ação e reação.

- Parece que sua descoberta so-
bre a energia, esclarece o chamado 
mistério Eucarístico da Transubs-
tanciação.

- Como o sr. entende isso?
- Se a energia é uma só, eviden-

temente, a hóstia consagrada con-
duz a energia divina direta de Cristo 
para todos que a comungam.

Temos de admitir que a energia 
que o ser humano carrega pode ser 
identificada com a ideia que ele tem 
da alma – que não deixa de ser a es-
trutura energética da 2ª Pessoa da 
Trindade Divina.

são excelentes para a humanidade, 
disse o cliente em sua sessão de 
análise.

- O sr. está dizendo uma grande 
verdade.

- E a questão das doenças como 
ficam? perguntou.

- Neste caso, não são as bactérias 
que causam as doenças, mas o tipo 
de conduta dos seres humanos.

As EmoçõEs E As EnfErmidAdEs
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invento mundialmente 
famoso será mostrado por 
co-inventores no estande 

24, ilha da tecnologia
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Se quisermos viver a vida de acordo com o que devíamos estar reali-
zando aqui na Terra, então há algo que precisamos considerar: a estética, 

conforme definida por Norberto Keppe,  é o próprio equilíbrio interno.

Arte / eDuCAção

As eMoções e As enferMiDADes

Por Gilbert Gambucci, pianista 
norte-americano e prof. da escola 
de Línguas Millennium

Por Cláudia B. s. Pacheco

o Caminho do renascimento
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o livro A Cura pela Consciência, 
Teomania e Estresse é uma 

publicação da Proton editora.
www.editoraproton.com.br

Qualquer civilização que queira pene-
trar a realidade criada deve reconhe-

cer que a arte é o fundamento da civilização. A 
obra artística não é um luxo ou subproduto da 
sociedade, mas um alicerce indispensável so-
bre o qual se constrói a civilização. Toda nação 
entra no mundo da cultura e se civiliza através 
das artes, pois elas são a base, o principal fun-
damento da ciência e desenvolvimento.

Neste diagrama, Keppe mostra que há três 
elementos básicos da existência que sempre 
funcionam juntos: pensamento (razão) senti-
mento (amor) e estética (beleza). Só quando 
eles interagem em harmonia podem funcionar 
corretamente, sem distorções.  A estética de-
sempenha aqui um papel fundamentalmente 
importante, pois ela é o fator de unificação 

Certo dia um paciente estudan-
te de Medicina, que fazia análi-
se comigo, chegou a sua sessão 

com uma forte gripe, justificando a do-
ença como o resultado de um “ataque de 
bactérias”. Quando solicitado por mim a 
dizer, através de associações livres, qual 
o motivo psicológico que o levou a ficar 
tenso, ele respondeu que tivera muita 
raiva da irmã no dia anterior. Relatou o 

seguinte: “Na noite anterior, minha irmã 
e o namorado estavam no banco de trás 
do meu carro e vinham fazendo carícias 
imorais as quais ela sabe que eu desapro-
vo. Fiquei com muita raiva e, ao chegar 
em casa, chamei sua atenção severamen-
te e pedi a ela para, pelo menos, cuidar de 
sua moral”.

Perguntei a ele a que associava a 
irmã, ou seja, qual a primeira idéia que 
tinha sobre ela, que vinha espontanea-
mente à sua mente, ao que ele respon-
deu: “Isolamento do mundo, falta de res-
ponsabilidade — ela usa isso para fugir 
de tudo. E é ingênua, pois não percebe o 
quanto está se prejudicando”.

Procurei interiorizar o cliente, mos-

trando-lhe que ele tinha muita raiva de 
perceber através da irmã o quanto ele foge 
do mundo e da responsabilidade, através 
das fantasias e é muito ingênuo pois não 
percebe o quanto está se prejudicando.

Em outra ocasião uma paciente, que 
trabalhava como secretária, apareceu 
com uma forte gripe. Seu marido sugeria 
que se resfriara por excesso de trabalho. 
Mas, durante sua análise, admitiu que fi-
cara sob estado de forte tensão durante 
três dias e três noites, devido à enorme 
raiva que tivera da tarefa que tinha que 
empreender. Nele apareciam erros fla-
grantes de seus auxiliares, que sabota-
ram largamente o trabalho, o que dificul-
tou muito a consecução do mesmo.

Interpretei-a mostrando que, na 
realidade ela tem ódio da consciência 
da sabotagem que ela própria faz ao 
trabalho e à realização, o que podia 
perceber através de seus auxiliares.

tosse 

Certa ocasião uma cliente foi acome-
tida de uma forte crise de tosse. Tossia 
dia e noite sem parar e já estava se enfra-
quecendo pois mal dormia à noite. Como 
alimentava-se muito bem e tomava os 
cuidados necessários com a saúde, ficava 
ainda mais evidente a causa psicológica 
de sua tosse. Quando lhe perguntei a que 
associava a tosse, ela respondeu:

— A expelir algo.
— Expelir o quê?
— A doença. O que é ruim.

— A senhora quer expelir a consciência 
de tudo o que tem de ruim, disse-lhe eu. O 
seu corpo mostra a violência com que quer 
expelir toda a consciência de seus erros. 
Está numa atitude de forte intransigência 
com a visão de seus problemas.

— Exatamente. Neste último mês eu 
pude perceber muita coisa: que eu não sei 
trabalhar, que sou preguiçosa, e outras 
coisas mais. E eu tenho muito ódio quan-
do alguém me fala isso. Fico chorando ou 
querendo subir nas paredes de raiva, cada 
vez que alguém me mostra que sou pre-
guiçosa, que sou arrogante. Eu precisaria 
arranjar um jeito de ser mais humilde 
para aceitar ver tudo isso...

 — Não. A senhora deveria aceitar a 
consciência de que é arrogante e não pro-
curar uma “máscara” de humilde, o que 
justamente a está levando a somatizar 
(ficar doente).

Podemos concluir afirmando que 
através de nosso processo de luta ou 
fuga da consciência tornamo-nos suscep-
tíveis às mais diferentes moléstias – mas 
quando aceitamos repousar na realida-
de, podemos ter a recuperação de uma 
série enorme de problemas, tanto físicos 
como psíquicos.

entre o pensamento e o sentimento.  
Onde existe completa desconsidera-
ção pela estética não há raciocínio 
verdadeiro – e sem ela não há amor.

O desenvolvimento da estética 
é automaticamente abraçado como 
base comum por todos aqueles se-
tores da sociedade que almejam 

deixar a corrupção e a insignificância 
na qual estão sufocados atualmente. Te-
mos muitas evidências históricas deste 
fato, e talvez a mais clara tenha sido o 
Renascimento italiano. Quando as ar-
tes começaram a florescer na Itália do 
século 15 (inicialmente copiando o que 
eram então as recém-descobertas está-
tuas da Antigüidade Grega, um período 
helênico profundamente artístico), ime-
diatamente todos os outros setores da 
sociedade também experimentaram um 
desenvolvimento proporcional. Além 
disso, a arte tem uma função única que é 
conectar os vários aspectos da socieda-
de, independente das diferenças entre 
um e outro. “Nenhuma pessoa pode ser 
boa, sem gostar das artes; a própria ética 
é uma palavra ligada à estética, porque a 
retidão de caráter depende do equilíbrio 
interno (estética). É impossível conhecer 
o que quer que seja sem o contato com a 
estética. E se a civilização está perecendo é 
porque ela tem completamente se esqueci-
do de sua alma, seu coração; isto é, aqueles 
que trabalham pela beleza na vida. Quando 
artistas pintam figuras angelicais nas cúpu-
las das igrejas e palácios, é porque eles vi-

1 Norberto Keppe.Liberation of the People – The Pa-
thology of Power. Chapter 8:  The Persecution of the 
Artist: the Soul of Society  -  page 215-221

Em seu livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, a psicanalista, 
escritora e cientista psicossocial Cláudia B. S. Pacheco esclarece que quando 
ficamos estressados, tornamo-nos predispostos a toda sorte de enfermidades. 
Neste artigo ela mostra através de casos clínicos que nossa intolerância em 
ver problemas, acompanhada das emoções negativas (raiva, medo etc.) pode 
originar também tosses, gripes e resfriados – e que a melhor maneira de 
prevenir ou sanar mais rápido estas moléstias é principalmente  aceitar ver os 
próprios enganos (conscientização). 

vem no reino dos anjos. Quando os músicos 
trazem o céu à Terra, é porque o céu é seu 
lar. Quando os escultores e arquitetos pre-
enchem os parques e ruas das cidades com 
beleza é porque eles captaram essa maravi-
lha diretamente do Criador. Este é o mundo 
real, porque é eterno.”1

Como parte do projeto de reforma social Crescer 
Com Arte em Cambuquira, MG, Gilbert Gambucci 

dá aulas de piano sem custo a 45 crianças.
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A epidemia de Gripe suína: 
um Delírio Pasteuriano a 

serviço dos Poderosos

Keppe Motor - A energia da Vida - 
será mostrado no eCo Business 

em são Paulo

múltiplas aplicações

mercado náutico
ECo Business 2009

Por Roberto Giraldo, médico imunologista especializado em saúde psicossomática integral.

Apresentações ocorrerão nos dias 1, 2 e 3 de setembro no Estande da Associação 
STOP a Destruição do Mundo (Estande 24, na Ilha de Tecnologia)
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saiba mais sobre o Keppe Motor no 
Curso de introdução a nova física 

Aplicada, que terá início em setembro 
e será ministrado pelos próprios 

co-inventores. tel: 3034-1550
www.keppemotor.com

SAÚDE I

ENERGÉTICA

É preocupante ver a forma errada como as 
autoridades sanitárias estão analisando e resol-
vendo o assunto da suposta gripe suína, o que 
indubitavelmente cria um ambiente perfeito 
para o que se chama “Enfermidade Psicogênica 
Massiva”, também conhecida no mundo científi-
co como “Epidemia Histérica”, “Histeria Massi-
va” ou “Histeria das Massas”. 

A literatura científica está cheia de exemplos 
destas “epidemias de histeria”: um simples ru-
mor pode ser convertido numa delirante verdade 
absoluta. Desta forma as pessoas dos internatos, 
escolas, universidades, exércitos, povos, cidades 

O internacionalmente famoso Keppe 
Motor – que economiza de 70 a 90% 
do consumo de energia elétrica - será 

mostrado pela Associação STOP a Destruição 
do Mundo ao público em sessões diárias na 
ECO Business Show 2009 - Feira e Congresso 
Internacional de Econegócios e Sustentabili-
dade, no Centro de Exposições Imigrantes, em 
S. Paulo. As apresentações do Keppe Motor 
para aplicação comercial ocorrerão nos dias 1, 
2 e 3 de setembro durante o evento, que reúne 
empresas e lideranças nacionais e internacio-
nais para debater a sustentabilidade. 

Segundo os engenheiros Cesar Soós e Ro-
berto Frascari, que inventaram o Keppe Motor 
com base no livro A Nova Física da Metafísica 
Desinvertida de Norberto Keppe, o aparelho 
já está pronto para diversas aplicações, prin-
cipalmente a linha completa de circulação de 
ar, ventilação e exaustão para estabelecimen-
tos comerciais e residências. Isto significa, por 
exemplo, ventiladores de mesa, de coluna, de 
parede, de teto, exaustores de cozinha, banhei-
ro, assim como ventiladores e exaustores para 
aplicações com painel solar e bateria. Esses 
produtos representam uma economia média 
de 70% no consumo de energia; por exem-
plo, um ventilador de teto convencional, que 
consome 130 watts, passa a gastar 30 watts, 
uma economia aproximada de 77% para esse 
modelo. Um ventilador de teto com motor de 

Outra grande inovação de mercado 
trazida pelo Keppe Motor é a viabiliza-
ção de motores de baixa potência como 
acessórios para mercado náutico (lan-
chas, iates etc.) quando conjugados a 
painéis solares e bateriass. Neste caso, 
afirmam Soós e Frascari, a economia 
passa a ser maior que 70% em relação 
aos competidores de potência nominal 
até 150 watts. 

Convém notar que há um consenso in-
ternacional de que a riqueza de uma nação 
ou região é diretamente proporcional ao 
número de motores de baixa potência uti-
lizados por família. Isso indica que o Keppe 
Motor lidera um dos mercados  mais pro-
missores para o futuro próximo do mundo, 
uma vez que eficiência energética é a pala-
vra do momento. E, como o Keppe Motor 
funciona com o princípio de ressonância, 
com energia natural, seus efeitos benéfi-
cos têm sido sentidos quando avaliados do 
ponto de vista terapêuticos.

e países, têm adoecido ao escutar um rumor 
ou uma informação irresponsável das auto-
ridades. Os estudantes mesmos de medici-
na se sugestionam e criam com suas mentes 
as doenças que estudam. 

No ingrato 23 de abril deste ano, o 
presidente Felipe Calderón, do México, 
alertou na TV às 11 horas da manhã sobre 
um novo e perigoso vírus dos porcos que 
estava atacando a República Mexicana. Às 
15 horas (em 4 horas) os centros de saú-
de já estavam cheios: milhares de pessoas 
adoeceram com os sintomas que as auto-
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Cursos:

ridades descreviam como caso típico de 
gripe suína. 

Portanto, a divulgação  de uma suposta 
epidemia atual da Gripe Suína não é outra 
coisa, que utilizar o poder da sugestão das 
pessoas para satisfazer os interesses eco-
nômicos  das companhias farmacêuticas.  
Ajuda nesse objetivo o medo a vírus, bac-
térias e fungos das pessoas, baseado nas 
idéias erradas do biólogo francês, Louis 
Pasteur, hoje infelizmente idolatrado pelo 
estabelecimento médico mundial.

As pessoas estão temendo  uma gripe 
delirante, acabando-se por criar uma cri-
se de saúde causada por órgãos oficiais. 
Tudo parece indicar que este caos vai con-
tinuar piorando. É uma verdadeira psicose 
social, ou socionoia, termo acertadamente 
criado pelo cientista Norberto Keppe para 
a doença psíquica que atinge a sociedade 
(www.trilogia.ws).

potência nominal 170 watts, consome 
menos de 60 watts com o Keppe Motor 
equivalente. Um exaustor de cozinha 
convencional de 42 watts consome 15 
watts com o Keppe Motor. Um ventila-
dor de mesa de potência nominal de 60 
watts passa a consumir 10 wats com o 
novo invento. 

(11) 3814-0130
www.millenniumtraducoes.com.br

Tradução simples, técnica, 
juramentada, simultânea ou 
consecutiva (interpretação)

Este ano, a Feira e Congresso Interna-
cional de Econegócios e Sustentabilidade 
vai trabalhar com base na construção ci-
vil, transportes e indústria, “que envolvem 
questões como energia, matéria-prima e 
tecnologia”, segundo seu idealizador, Ri-
cardo Guggisberg, diretor executivo da 
MES Eventos e idealizador do evento. 

“Entender o conceito, seu impacto para 
planeta e o que se ganha ao falar e incor-
porar a sustentabilidade é uma discussão 
fundamental para o futuro, mas deve acon-
tecer no presente. E, este é um dos princi-
pais objetivos da ECO Business Show 2009 
- buscar respostas e ampliar o debate sobre 
o assunto”, afirmou ele.
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N
o Congresso de Psicologia 
Humanista realizado em 
Genebra (Suíça) no ano de 

1982, tentei introduzir uma tese a 
respeito das psicoterapias, afirman-
do que as escolas em geral não rea-
lizavam um tratamento tipicamente 
psicológico, mas estavam baseadas 
em sua maioria nos elementos fisioló-
gicos – motivo pelo qual falhavam em 
sua finalidade. Neste caso, elas pode-
riam ser perfeitamente denominadas 
de fisioterápicas, até mesmo a psica-
nálise freudiana, que se fundamenta 
no elemento sexual (sensorial).

Aliás, em meu livro anterior (A 
Origem das Enfermidades Psíquicas, 
Orgânicas e Sociais) esclareço (na 
segunda parte) que justamente este 
processo é o responsável pelas doen-
ças; se não houvesse a projeção dos 
problemas no exterior, não haveria 
todos esses males humanos, oriun-
dos da forte censura que leva o in-
divíduo a projetar suas dificuldades 

Se ele fez tal afirmação é porque 
notou que as pessoas em geral não 
têm idéia do que são em sua totalida-
de – motivo pelo qual não se desen-
volvem como poderiam, não alcan-
çam maior sabedoria e adoecem.

A maiêutica de Sócrates não é 
um procedimento indutivo, dentro 
do qual o ser humano iria chegan-
do à verdade, através de percepções 
corretas retiradas dos dados experi-
mentais; o fator mais impressionante 

A origem da sanidade
Por norberto Keppe, psicanalista
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Sabemos que a cura do ser 
humano está na dependência 

do grau de interiorização 
que consegue alcançar, pois 
o que chamamos de neurose 
é devido à permanência nos 
elementos externos – tenho 

de alertar que a atitude 
de externalização muito 

pronunciada leva à psicose 
(doença mental mais grave). 

A enfermidade do ser 
humano vem de sua 

oposição à consciência, que 
é um misto de conhecimento 

e ética – motivo pelo qual 
devemos ver com bastante 

atenção a orientação do 
pai da civilização Sócrates, 

quando afirmou: “conhece-te 
a ti mesmo”. 
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para fora de si mesmo.
Não podemos nos esquecer tam-

bém que a grande dificuldade para o 
tratamento psicológico é a atitude do 
indivíduo muito megalômano que se 
coloca acima da própria psicoterapia, 
não dando possibilidade para si mes-
mo de melhorar – para não dizer que 
essa conduta é própria da doença; 
na Antigüidade Aristóteles se colo-
cou acima da filosofia em si, pondo a 
«indução» na elaboração da verdade 
– que deveria se basear no elemento 
inferior (sensorial).

é que a verdade já existe no interior 
de cada pessoa – devendo ser aceita 
através do diálogo. Assim sendo, este 
último tem de possuir um nível de ho-
nestidade bastante alto para admitir 
que a verdade já está nele. O homem 
está em contato com a verdade em 
si, o belo, o equilíbrio, a temperan-
ça, enfim com todas as virtudes que 
distinguem sua natureza autêntica 
– e isso é o universal, sua verdadeira 
existência.

O pensamento, o sentimento e 
o belo, que formam o equilíbrio e a 
realização do bem e da razão advêm 
do ser – o que significa que são seus 
elementos essenciais – permitindo 
a ideia de liberdade como se fosse a 
essência do ser humano. Se a ideia e 
o afeto são corretos, estão de acordo 
com o ser essencial, mas se não são 
conforme o que é certo, estão contra. 
Deste modo, não poderemos elabo-
rar essa hipótese de que a liberdade 
(para o mal) constitui o elemento 
essencial para o homem: ser livre 
para ser doente, para se corromper? 
A grande questão da liberdade se co-
locou justamente nesse sentido, de 
poder escolher também o mal! No 
entanto, temos de considerar que a 
percepção do mal é processo funda-
mental para viver o bem: o ser hu-
mano é livre para praticar o bem, e 
escravo quando pratica o mal.
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